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Inscrição Cargo 
Data 

solicitação 
Status Resposta 

1835882 
Professor Educação 

Básica PEB 
07/02/2020 

09:25 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

1814346 
Professor P1 Educação 

Física 
06/02/2020 

10:06 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1827194 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
04/02/2020 

22:36 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1820274 
Professor Educação 

Básica PEB 
04/02/2020 

18:27 
Deferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta detectou uma anormalidade na 
apuração das notas do(a) candidato(a) . 
Recurso Deferido, Pontuação corrigida no 
Resultado Geral Definitivo . 

1832667 Secretário Escolar 
05/02/2020 

09:09 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1854570 Agente de Endemias 
07/02/2020 

20:23 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 
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1854929 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
06/02/2020 

10:03 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1817161 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
04/02/2020 

16:35 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1815210 Enfermeiro 
05/02/2020 

19:29 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1849298 
Professor P1 Educação 

Física 
05/02/2020 

19:11 
Deferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta detectou uma anormalidade na 
apuração das notas do(a)  (candidato(a) 
deixando de computar uma questão. 
Recurso Deferido e Pontuação corrigida. 

1824762 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
05/02/2020 

10:52 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1814108 Secretário Escolar 
04/02/2020 

15:30 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1847570 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
07/02/2020 

23:06 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1825540 Enfermeiro 
04/02/2020 

14:26 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 
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1814347 Engenheiro Civil 
04/02/2020 

18:30 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

1822059 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
05/02/2020 

07:30 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

1816595 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
04/02/2020 

15:44 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1855285 
Professor Educação 

Básica PEB 
06/02/2020 

17:21 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1855285 
Professor Educação 

Básica PEB 
06/02/2020 

17:21 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1849203 Rondante/vigia 
07/02/2020 

15:20 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1815575 Contador 
06/02/2020 

08:49 
Deferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta detectou uma anormalidade na 
apuração das notas do(a)  (candidato(a) 
deixando de computar questões. Recurso 
Deferido e Pontuação corrigida. 
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1817827 Secretário Escolar 
04/02/2020 

16:36 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1829796 
Especialista Educação 

Básica 
06/02/2020 

22:54 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

1835737 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
05/02/2020 

08:27 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a totalizando 94 pontos. Recurso 
Indeferido. 

1854365 Secretário Escolar 
04/02/2020 

14:27 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
candidato apresentou fatos e alegações 
genéricas, sendo assim afastada a análise do 
mérito. Recurso Indeferido. 

1814258 Assistente Social 
04/02/2020 

15:28 
Deferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou uma anormalidade 
na apuração das notas do(a) candidato(a). 
Recurso Deferido e correção da nota 
realizada no Resultado Geral Definitivo. 

1845215 Secretário Escolar 
05/02/2020 

11:29 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

1854321 Auxiliar de Enfermagem 
05/02/2020 

12:01 
Indeferido 

Em análise aos pressupostos de 
admissibilidade dos recursos administrativos 
constatou-se que não há fatos ou 
fundamentos delimitando o recurso, pela 
generalidade fica indeferido o presente 
Recurso. 
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1854551 
Fiscal de Obras e 

Posturas 
07/02/2020 

08:46 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1818009 Enfermeiro 
05/02/2020 

12:44 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1841723 Farmacêutico/Bioquímico 
04/02/2020 

17:52 
Deferido 

Após reanálise da banca elaboradora sobre a 
questão 13 dos cadernos de SUS/Saúde 
Publica, decidiu-se pela alteração do 
gabarito oficial definitivo alterando a 
alternativa correta para letra C. Recurso 
Deferido. 

1847548 
Professor Educação 

Básica PEB 
05/02/2020 

15:14 
Deferido 

Após análise das atas de salas e folhas de 
respostas constatou-se que, por falha 
técnica, não ocorreu a leitura do gabarito 
oficial, processo realizado com sucesso e 
Resultado Geral Atualizado. Recurso 
Deferido. 

1819755 
Agente Comunitário de 
Saúde - Microárea 29 

05/02/2020 
10:24 

Deferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta detectou uma anormalidade na 
marcação do candidato em seu gabarito, 
preenchendo apenas as letras e não todo o 
quadrado como indicado nas instruções. 
Recurso Deferido e Pontuação corrigida. 

1814085 Técnico de Enfermagem 
04/02/2020 

19:33 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 

1837846 
Professor P1 Educação 

Física 
04/02/2020 

20:13 
Indeferido 

Após reanálise manual do cartão de 
resposta não detectou qualquer 
anormalidade na apuração das notas do(a) 
candidato(a) a mesma assinalou duas 
alternativas na primeira questão e deixou a 
segunda questão em branco. Recurso 
Indeferido. 
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1829844 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
06/02/2020 

14:01 
Deferido 

Após análise das atas de salas e folhas de 
respostas constatou-se que, por falha 
técnica, não ocorreu a leitura do gabarito 
oficial, processo realizado com sucesso e 
Resultado Geral Atualizado. Recurso 
Deferido. 

1815298 Motorista 
05/02/2020 

11:51 
Indeferido 

Em análise aos pressupostos de 
admissibilidade dos recursos administrativos 
constatou-se que não há fatos ou 
fundamentos delimitando o recurso, pela 
generalidade fica indeferido o presente 
Recurso. 

1837261 
Professor P1 Educação 

Física 
05/02/2020 

08:01 
Deferido 

Após análise das atas de salas e folhas de 
respostas constatou-se que, por falha 
técnica, não ocorreu a leitura do gabarito 
oficial, processo realizado com sucesso e 
Resultado Geral Atualizado. Recurso 
Deferido. 

1816103 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
06/02/2020 

20:52 
Deferido 

Após análise das atas de salas e folhas de 
respostas constatou-se que, por falha 
técnica, não ocorreu a leitura do gabarito 
oficial, processo realizado com sucesso e 
Resultado Geral Atualizado. Recurso 
Deferido. 

1853098 Agente Administrativo 
07/02/2020 

19:34 
Indeferido 

Após análise do recurso constatou-se que o 
conteúdo se trata de questionamento 
contra Gabarito Oficial de questões já 
analisadas e indeferidas pela banca. Como 
os recursos tem uma e única instância de 
análise, indeferimos o recurso. A título de 
esclarecimentos, cada alegação foi analisada 
e as alegações não fundamentam ou 
demonstram erro de interpretação da 
banca, ficando mantido o Gabarito Oficial 
Definitivo. Recurso Indeferido 

 


